Apstiprinu:
Liepājas Tenisa Sporta skolas direktors:
__________________
/E.Zīverts/
2019. gada 8. augustā

NOLIKUMS
Liepājas meistarsacīkstes pludmales tenisā 2019
1. Mērķis
Popularizēt pludmales tenisu pilsētas iedzīvotāju vidū. Noskaidrot Liepājas pilsētas
labākos pludmales tenisistus 2019. gada vasaras sezonā.
2. Dalībnieki
Turnīrā var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš uz turnīra
norises dienu ir sasniedzis 14 (četrpadsmit) gadu vecumu. Dalībnieki tiks iedalīti divās
līgās Intermediate un Advanced.
2.1 Intermediate līgas dalībnieki:
Vienā pārī nedrīkst spēlēt divi dalībnieki, kuri uz turnīra norises dienu ir atrodami
Latvijas pludmales tenisa reitingā Top 10, kā arī ITF pludmales tenisa reitinga Top 1000,
jebkurā vecuma grupā.
2.2 Advanced līgas dalībnieki:
Vienā pārī drīkst spēlēt spēlētāji bez jebkādiem ierobežojumiem. Ieteicams
pieteikties spēlētajiem ar iepriekšēju tenisa vai pludmales tenisa pieredzi, aktīviem
tenisistiem un treneriem, kā arī citu sporta veidu aktīviem sportistiem!
Dalībnieku pāris pats izvēlas, kurā līga piedalīties! Intermediate līgā drīkst
piedalīties, ievērojot punktā 2.1 minētos kritērijus!
3. Turnīra norises laiks un vieta
Turnīrs notiks 2019. gada 7. - 8. septembrī.
Norises vieta - Liedaga iela 7, Liepāja, LOC Tenisa halle.
Atzīmēšanās reģistrēto sarakstā un dalības maksas samaksa līdz plkst.: 10:40;
Iesildīšanās no plkst.: 10:00;
Spēļu sākums plkst.: 11:00.
4. Pieteikšanās
Pieteikšanās turnīram pāru un jaukto pāru spēlēm gan Intermediate, gan
Advanced līgās notiek līdz 2019. gada 6. septembrim līdz plkst.: 17:00 mājas lapā
https://beachtennis.io/lv/ zem sadaļas “Tūres” un “Other”.
Reģistrācija tiek apstiprināta tad, kad komanda veic pilnu maksājumu sacensību
dienā.
Saites uz reģistrācijām:
• Advanced - https://ej.uz/liepaja-advanced
• Intermediate - https://ej.uz/liepaja-intermediate
Turnīra izloze notiks 2019. gada 6. septembrī plkst.: 20:00.
•
•

Ja gadījumā Jums nav pārinieka, droši piesakieties pirms tam, mēs darīsim visu,
lai atrastu Jums pārinieku!
Ja gadījumā Jums nav savas pludmales tenisa raketes, mēs Jums tās sagādāsim
uz turnīra norises laiku!

5. Dalības maksa
Dalības maksa turnīram - € 15,00 (piecpadsmit eiro) no dalībnieku pāra par
dalību katrā turnīrā atsevišķi.
6. Izspēles kārtība
7. septembrī plkst.: 11:00 tiks izspēlētas pāru spēles gan Intermediate, gan
Advanced līgās atsevišķi un
8. septembrī plkst.: 11:00 tiks izspēlētas jaukto pāru spēles vīriešiem, sievietēm
gan Intermediate, gan Advanced līgās atsevišķi.
Turnīra izspēles formātu noteiks galvenais tiesnesis turnīra norises vietā un laikā,
balstoties uz kopējo dalībnieku skaitu.
7. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēju pāri vīriešiem, sievietēm un jauktajiem pāriem katrā līgā
atsevišķi gan Intermediate, gan Advanced līgās saņems medaļas un pārsteiguma balvas.
Turnīra noslēgumā tiks rīkota apbalvošana un kopīgs pasākums visiem meistarsacīkšu
dalībniekiem.
8. Sacensību rīkotāji
Liepājas Tenisa sporta skola sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.
9. Turnīra vadība
Turnīra direktors – Ģirts Antonovs, tālrunis: 29628343, e-pasts:
girts.antonovs@gmail.com un galvenais tiesnesis – Agate Gurecka LTS B - tiesneša
kategorija, tālrunis: 29640117, e-pasts: agategurecka@inbox.lv, turnīra koordinators –
Elans Zīverts, tālrunis: 26374343, e-pasts: elans.ziverts@liepaja.lv.

